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Sammanfattning 
Denna studie fokuserar på att undersöka hur yngre barn interagerar med varandra. Det 
undersöks om yngre barn använder tillträdesstrategier samt vilka strategier som i så fall 
förekommer. Följdfrågan till detta är om valet av tillträdesstrategier skiljer sig beroende på 
ålder. Vi har upptill detta reflekterat kring olika faktorer kopplat till forskning som kan ha en 
påverkan på hur barn interagerar med varandra. 
 
Syftet till denna undersökning är att se hur barn interagerar med varandra under fri lek. Frågor 
som arbetet ska besvara är: 

- Vilka tillträdesstrategier används? 
- Är det skillnad på tillträdesstrategier beroende på barns ålder? 

 
Metod 
Undersökningen använder en kvalitativ metod med observation som redskap. Som stöd till 
observationerna har vi använt analytiska fältanteckningar, vilket innebär att vi skrev stödord i 
ett löpande protokoll. Fältanteckningar från observationerna skrevs sedan om från stödord till 
detaljerad text. Inför resultatet har vi kodat datainsamlingen för att finna mönster. 
 
Resultat 
Resultatet av undersökningen visade ett annat resultat än teorin. Vi fann fem olika 
återkommande tillträdesstrategier. De tre strategier som förekom minst av dem vi 
uppmärksammade var väntar på inbjudan, visar ett liknande beteende som lekande barn och 
cirkulerande. Strategin väntar på inbjudan innebär att barnet som inträdde väntade på att själv 
kunna acceptera eller neka en inbjudan. Visar ett liknande beteende som lekande barn innebär 
att barnet som inträdde först iakttog en lek innan den närmade sig med en efterliknelse av 
lekens innehåll. Cirkulerande innebär att barnet höll sig i rörelse och iakttog leken på avstånd 
en lång stund innan ett närmande av en lek skedde. Den näst mest förekommande strategin 
var icke verbalt inträde till lek. Innebörden av strategin är att barnen lekte bredvid varandra 
utan att visa tecken på att vilja interagera med varandra. Den mest vanligt förekommande 
tillträdesstrategin hos yngre barn var lekstörande inträde. Det innebär att barnet som närmade 
sig leken antingen tog ett föremål eller förstörde någonting i leken. Vi kunde se att det skiljde 
sig i val av tillträdesstrategier beroende på ålder till viss del. Barn, oavsett ålder, valde olika 
former av tillträdesstrategier. Det framgick tydligt i undersökningen att barn drogs till vuxna 
och detta, precis som vi befarade, försvårade undersökningens syfte att observera under fri 
lek. 
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INLEDNING 
Med denna undersökning vill vi ta reda på hur yngre barn interagerar med varandra under fri 
lek. Anledning till val av undersökningsområde är att vi vill bidra till ökad kunskap inom 
ämnet hos förskollärare. Som underlag till undersökningen har vi utgått från Corsaros (1979) 
teori, ”The sociology of childhood”, där han bland annat studerar barnkulturer och hur barn 
kommunicerar med varandra för att få tillträde till en lek. Till undersökningen har vi även valt 
att undersöka om tillträdesstrategier utifrån ett åldersperspektiv förekommer, då Corsaro 
nämner att ålder kan ha en påverkan på valet av tillträdesstrategi. Vad det gäller barns ålder 
kan utvecklingen påverkas enligt Hwang och Nilsson (2011) av den kronologiska, biologiska, 
psykologiska och den sociala åldern. De olika åldersinriktningarna fokuserar på individens 
faktiska ålder, kroppens fysiska hälsa, mental mognad och beteende i sociala sammanhang. 
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) står det beskrivet att förskolan ska sträva efter 
att varje barn får möjlighet att utveckla förmågan att fungera som enskild individ samt att 
fungera i en grupp. Det står även att förskolan ska sträva efter att varje barn förstår sina egna 
rättigheter samt skyldigheter. I Barnkonventionen (2009) står det beskrivet att varje barn ska 
mötas av respekt och tolerans oavsett vilka förutsättningar de har. Fördjupad kunskap inom 
detta undersökningsområde hoppas vi kan hjälpa förskollärare att arbeta för att motverka 
utanförskap och istället satsa på inkludering och gemenskap. 
 
Tillträdesstrategier är något som förekommer och det är inte en självklarhet att alla barn får 
vara med i leken. Med detta menar vi att alla barn inte har kommit lika långt i sin utveckling 
av social kompetens för att få inträde till en lek. Om barn ska kunna ta reda på vilka 
tillträdesstrategier som fungerar behöver de öva sig. Detta innebär också att vuxna måste ta ett 
steg bakåt och låta barn få tillgång till att prova olika tillträdesstrategier. På så vis finner barn 
sin väg till leken. Karlsson Lohmander (2014) beskriver att socialt samspel i en barngrupp har 
betydelse för utveckling och lärande av den enskilda individen. Som förskollärare är det 
viktigt att vara medveten om att barn har olika förutsättningar för att komma in i en 
barngrupp. En del barn tar längre tid på sig än andra. 
SYFTE 
Syftet till denna undersökning är att se hur barn interagerar med varandra under fri lek. Frågor 
som arbetet ska besvara är: 

- Vilka tillträdesstrategier används? 
- Är det skillnad på tillträdesstrategier beroende på barns ålder? 

BEGREPPSDEFINITIONER 
Nedanstående begrepp utgår från undersökningens syfte med tillhörande frågeställningar. 
Detta för att förtydliga de olika begreppens innebörd. 
Fri lek 
Barn väljer själva aktivitet utan vuxens hjälp. En vuxen ska närvara passivt men inte påverka 
val som barn gör (Jensen 2009). 
Tillträdesstrategi 
Barns beteende när de söker tillträde till lek. Till detta hör både verbala och icke verbala 
strategier (Jensen 2013). 
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Interaktion 
Har samma betydelse som samspel och samverkan. Det handlar om möten mellan människor 
eller möten mellan grupp av människor (Hwang & Nilsson 2011). 
BAKGRUND 
Nedanstående avsnitt kommer att ta upp tidigare forskning och teori. Detta är för att bidra till 
djupare insikt kring ämnet. Det är även en hjälp för att i det senare avsnittet 
”resultatdiskussion” ska kunna dra slutsatser av resultatet.  
Pedagogiskt arbete med yngre barn 
För att barn ska kunna utvecklas krävs det enligt Lindahl (1998) både en fysisk och psykisk 
närvaro samt harmoni från den vuxna. Förskollärare som arbetar med yngre barn behöver vara 
väl medvetna om vilka förhållningssätt och metoder som gynnar barn i sitt lärande. Till detta 
krävs även att förskollärare i sin yrkesroll känner arbetsglädje och yrkesstolthet för att ge barn 
förutsättningar till utveckling genom olika utmaningar. Lindahl förklarar även att det i arbetet 
med yngre barn är svårare att skilja på pedagogik och på vård då de båda begreppen oftast är 
sammansvetsade under stora delar av dagen på förskolan. Förskollärare ska lägga stor vikt på 
att barn ska få tid och lugn till att avsluta sina pågående aktiviteter eller uppgifter. Uppdraget 
som förskollärare innebär också att barn ska få vägledning, stöd och hjälp till sin utveckling. 
Det finns individer i barngrupper som kan behöva mer hjälp av vuxna än andra och det är 
förskollärarens uppgift att uppmärksamma vad barn intresserar sig för och därmed ge dem rätt 
stöd. Vad det gäller barns lek har förskollärare i uppdrag att stödja men inte störa dess gång. 
Tre frågor som är bra att ställa i arbetet som förskollärare med yngre barn är det enligt 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) är att ha kommande frågor i åtanke. Vad 
innehåller barnets erfarenhetsvärld, hur tänker och agerar yngre barn och hur kan den vuxne 
lära sig att förstå och tolka beteende som gynnar barns lärande? En kunskap kring dessa 
frågor visar på en genomtänkt verksamhet där förskollärare tar hänsyn till barns behov och 
erfarenheter. 
 
I yrkesrollen som förskollärare finns värdegrundsprinciper att följa. Enligt Orlenius och 
Bigsten (2008) handlar dessa två principer om människors rätt till lika värde samt 
människolivets okränkbarhet. Det innebär att förskollärare ska jobba för jämlikhet, individens 
frihet och integritet. Orlenius (2003) förklarar att värdegrundsprojektet startades för att skapa 
ett gott arbetsklimat i skolan. Detta gjordes för att vuxna skulle vara goda förbilder, för att 
vuxna skulle våga ta ställning till värdegrundsfrågorna samt stärka arbetet inom demokratin. 
Projektet riktade sig även till att varje elev i trygghet skulle få chans att utveckla sin identitet. 
Lpfö 98 (rev. 2010) beskriver att förskolan ska sträva efter att varje barn får inblick i 
demokratins grunder och att förskolan ska arbeta med frågor som behandlar människors rätt 
till lika värde. Det vill säga rätt till okränkbarhet, individuell frihet, integritet och jämställdhet. 
 
Pape (2001) nämner att barn som inte har den sociala kompetensen, att upprätthålla 
vänskapsrelationer, måste få hjälp av en vuxen. Däremot är vuxnas inflytande över barns lek 
begränsad. I förskolan kan förskollärare bestämma att barn ska leka med varandra och finna 
sig i ett kamratskap, men en förskollärare kan inte bestämma att det ska uppstå en vänskap. 
För att vänskap ska gro är det viktigt att förskollärare ger barn tid till fri aktivitet en längre 
period för att barn ska få känsla för ”djup” lek. Som komplement till att utveckla barns 
språkliga kompetens kan förskollärare använda sig av TAKK (Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation). Detta förklarar Heister Trygg och Andersson (2009) i 
första hand är ett hjälpmedel för barn som i någon form har en funktionsnedsättning. Dock går 
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TAKK att använda av alla och presenteras som ett material vars innehåll är positivt att ha 
förkunskap inom för att ett barn inte ska bli utpekat för att vara annorlunda. TAKK har även 
visat sig ha en positiv inverkan på yngre barns språkutveckling.  
Yngre barn i samspel 
Lindahl (1998) beskriver att det i barns lek sker olika typer av kommunikation och samspel. 
Det finns tre olika tillvägagångssätt att nämna. Den första är när barn leker för sig själva eller 
med vuxen och agerar som om att kamrater runt om osynliga. Det andra sättet är när barn 
leker med kamrater men beter sig som att de vuxna är osynliga. Det tredje och sista sättet är 
när barn samspelar både med vuxna och med kamrater i leken. För att öka kompetens inom 
samspel krävs det enligt Lindahl att barn får öva på att vara tillsammans med kamrater. Barn 
som bara samspelar med vuxna har en tendens att inte få samma utveckling inom den sociala 
kompetensen. Det som är fördelaktigt med samspel mellan barn och barn är att de får öva på 
att växla mellan det egna ”jaget” och det andra barnets ”jag”. På så vis byter barn sina synsätt. 
När ett möte mellan vuxen och barn sker är det den vuxna som har en överlägsenhet och 
barnet får bortse från sitt eget synsätt och kan istället enbart uttrycka önskningar och behov. 
Något som däremot får yngre barn att dras till vuxna i leksituationer förklarar Lindahl är för 
att barn vill befinna sig där händelser sker.  
 
I bemötandet av olika personer i olika sammanhang lär sig barn enligt Lindahl (1998) vad 
som är tillåtet och inte tillåtet att utföra i olika miljöer. Vad som formar individer hänger till 
stor del på samhällets förväntningar. Vad som styr denna förväntan har en kulturell, historisk 
och social påverkan. Vad barn ska lära sig är en kulturell syn. Den kulturella synen påverkas 
av historian och förmedlas genom socialt samspel tillsammans med andra individer. Kulturens 
förväntan på barn förs över genom bland annat traditioner, värderingar, symboler, 
föreställningar och språk (både verbal och kroppslig). Lindahl beskriver kultur som en 
förklaring av känsla. En känsla som ska delas av en grupp människor till en gemenskap. Barn 
som leker ”imitation” gör det utefter handlingens synliga struktur, det vill säga att barn som 
exempelvis leker affär gör det utefter upplevelser från verkligheten. Imitation är en social 
process där barn skapar relationer till andra. När barn använder imitation mellan varandra är 
det för att aktivera den andra samspelspartnern. Pape (2001) beskriver att barn börjar leka i en 
gemenskap när de är mellan ett och ett halvt till två år gamla, då de har förmågan att fokusera 
på samma sak. Barn i yngre åldrar är mer intresserade av vuxna än äldre barn samt att de dras 
till jämnåriga. 
Yngre barn i samspel med varandra 
Lindahl (1998) förklarar att det första beteendet barn genomgår, innan samspelet med andra 
barn kan träda i kraft, är den egocentriska. Föremål och känslor kretsar runt barnet själv och 
är ”mitt”. Efter en tid lär sig barn att samspela tillsammans med andra barn. Det som formar 
en individ till förståelsen för samspel är tidigare iakttagelser och erfarenheter, där barnet får 
chans att börja förstå sig själv samt förstå andra. Detta utvecklingsstadium innehåller 
känslomässig kompetens, det vill säga den empatiska förmågan, som är central för att kunna 
skapa relationer. Barn utvecklas mer intensivt i samspel med andra om det finns ett 
känslomässigt engagemang hos barnet. För att barn ska lära sig någonting krävs det också att 
de tar initiativ. På så vis får de chans att påverka sitt eget lärande. 
 
Gällande barns lärande, kan de själva ha en medvetenhet om att ett lärande sker. Lindahl 
nämner att barn som inte kan en sak övar och kämpar för att lära sig. När barn väl lyckas visar 
de att de har lärt sig genom en synlig tillfredsställelse. Det är med hjälp av handlingar som 
yngre barn visar att de har förstått sin egen inlärning. Barn kan lägga upp del-tillvägagångssätt 
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för att uppnå sitt huvudmål, det vill säga att göra lite i taget. De lär sig så småningom vilka 
tillvägagångssätt som är mer lämpliga och vilka som är mindre lämpliga. För att lära sig vilka 
strategier som krävs i en handling påstår Lindahl att barnet behöver få insikt. Det innebär att 
de måste ha fått kunskap och förståelse för någonting om en strategi eller uppgift ska utföras. 
Barn kan få upplevelse av ny insikt, vilket innebär att de kommer på en lösning och får ut ett 
lärande av stunden. Barnet har då funnit en ny variant av problemlösning. Den sociala 
utvecklingen blir möjlig om barn är medvetna om andra barns avsikter och kan hantera sina 
egna (Lindahl 1998). 
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) förklarar att barn lär av varandra i 
samspel med varandra. För att lära sig någonting måste barnet göra någonting. Detta leder i 
sin tur till att barn skapar sin egen förståelse för kommunikationen till andra barn. Pape 
(2001) påpekar att kamratskap mellan barn är förutsättning för att utveckla vänskap. Men för 
att barnet ska kunna utveckla vänskap krävs det att de har en social kompetens. Det som 
utmärker en vänskap i jämförelse med kamratskap är att vänskap involverar känslor, närhet 
samt intimitet. För att bygga vänskapsrelation krävs det enligt Pape en längre tid av 
gemenskap tillsammans. Typiskt när en vänskapsrelation uppstår är att barn uppträder 
avslappnat gentemot varandra samt att där finns en trygghet. 
Skyddet av leken 
Barns perspektiv förklaras av Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) och 
omfattar det barn har i erfarenhet, uppfattning och förståelse för i sin livsvärld. Barnet är 
subjekt för sin egen livsvärld, den som utför handlingar och därmed påverkar livet. Enligt 
Arnér (2009) är betydelsen inom barns perspektiv hur barn själva upplever sin omvärld, det 
vill säga vad de riktar sin uppmärksamhet till. Det är barns föreställningar om hur de ser på 
sitt eget liv, alltså utifrån barnens ögon. Om vi använder ett barns perspektiv vad gäller leken 
kan den enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskrivas som barnets 
verksamhet. Leken är barnets innersta väsen, där vuxna står utanför och där barnet får chans 
att bearbeta sin omvärld. Utförande av lek blir med andra ord barnets arbetsplats. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson nämner att det förekommer makt i leken. Med detta menar 
dem att barn utövar makt i leken för att de har en känsla av rättighet till sin lek. Rätten till lek 
är värdefull och försvaras av de barn som har varit initiativtagande till leken. De 
initiativtagande barnen bestämmer vilka som får vara med, innehållet av leken samt vilka 
regler som ska gälla. Benämningen makt blir i detta avseende ett verktyg och ett redskap för 
att skydda leken från obehöriga.  
 
Även vuxna har en strävan av att skydda barns lekvärld. Detta anser Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2014) som även påstår att vuxna bör undvika att ta över en lek, då lust 
till lek kan tas ifrån barn. Vuxna ska låta en lek fortgå om den fungerar, fylla leken med 
fantasi och idéer samt uppmuntra barn till kamratkultur, som innebär kontakt med andra barn. 
Påståendet ”fri lek” är ett omtalat begrepp som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
nämner att teoretikern Vygotskij lyfter. Enligt honom finns det inte ett begrepp som vi kan 
kalla för ”fri lek”. Med detta menar han att när en ”fri lek” uppstår utgår varje lek från en 
uppbyggnad med utgångspunkt från barns kultur. Barnen utövar sin kultur i samspel och 
interaktion med varandra och får i stunden känslan av delad gemenskap. 
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TEORETISK RAM 
William A. Corsaro (2003) är en amerikansk professor inom sociologi. Vilket innebär att 
studera människor och dess handlingar i olika situationer. Han tittar på barns interagerande 
mellan varandra och jämför undersökningsresultat på en kulturell nivå. Det han undersöker är 
hur barn fungerar inom en så kallad barnkultur. De senaste tjugonio åren har han ägnat åt att 
undersöka barns kultur och lärprocesser i förskolan och i grundskolan i såväl USA som i 
Italien. 
Inspirerad av andra teorier 
Corsaro (2011) nämner att den gamla traditionella synen inom socialiseringen var att barn inte 
var en del av samhället i ung ålder. Barn ansågs vara någonting som familjen skulle forma och 
styra att bli en individ utifrån samhällets förväntningar. Corsaro har för att komma fram till 
sin egen teori tagit stöd av gamla teorier inom den sociologiska traditionen. Teorier som han 
utgår ifrån är Piagets ”Theory of Intellectual Development”, Vygotskijs ”Sociocultural View 
of Human Development” och Goffmans ”The Presentation of Self in Everyday Life” (Corsaro 
2011; Goffman 2009). 
 
Jean Piaget var en psykolog från Schweiz och studerade barns utveckling genom biologi och 
individuell kunskap. Han ansåg att barnen gick igenom en intellektuell utveckling med stadier 
som visade på barns utvecklingsförmågor. Det Corsaro utgår ifrån i Piagets teori är 
förståelsen för att barns kognitiva utveckling är en förutsättning för att barnet ska kunna förstå 
det som sker i omgivningen. Med denna förutsättning kan barn använda information från 
omgivning samt vuxenvärlden för att skapa nya erfarenheter (Corsaro 2011). 
 
Lev Vygotskij var psykolog från Ryssland och kom senare med sin teori. Han fokuserade på 
barns agerande med andra individer i sociala sammanhang. Det var enligt Vygotskij 
samhället, individ i interaktion med andra individer, som leder till individuell utveckling. Det 
Corsaro lyfter som intressant från Vygotskijs teori är hur individers kultur och språk genererar 
till social struktur i samhället. Varje land har exempelvis en förväntan på hur socialisering ska 
ske och att det är en kulturellt betingad förväntan. Exempel på detta är att barn från olika 
kulturer lär sig olika sätt att kommunicera på och det genererar till att kultur och kunskap 
kommer att fortgå i generationer (Corsaro 2011). 
 
Erving Goffman kom från Kanada och var professor inom antropologi och sociologi. Han 
lyfter i sin teori att människan inför andra vill ha förmåga att kunna styra en bestämd bild av 
sig själv. Goffman har i sin studie kommit fram till att människor utgår från olika 
tillträdesritualer vid sociala sammanhang. Exempelvis att kunna säga hej och hejdå på ett 
normativt sätt, alltså uppfattningen om hur det bör vara. Detta har Corsaro efterliknat, 
utvecklat och utforskat i studien om barns kultur och valt att kalla tillträdesstrategier (Corsaro 
2011; Goffman 2009). 
Corsaros teori 
Centralt för socialisering är hur barn skapar, delar och förhandlar kultur med både vuxna och 
barn. Corsaros teori ”The sociology of childhood” fokuserar mer på barns interagerande 
mellan barn till barn än mellan barn till vuxen. Corsaros fokus var att se barns egna sätt att 
kommunicera och samspela med varandra. Det han upptäckte valde han att kalla för 
kamratkultur. Corsaro förklarar att kamratkultur grundar sig på ett lands förväntningar av 
beteende, materiella gemensamma intressen (som kläder, leksaker, böcker och så vidare) och 
symboliska gemensamma intressen (som trosuppfattning, värderingar, dilemman, mediala 
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intressen och så vidare). I en kamratkultur finner barn gemenskap och trygghet. Den skapas 
när barn är omkring tre år gamla och fortgår under barndomen. Desto längre en kamratkultur 
håller ihop, desto svårare blir det för andra barn att ta sig in. Det finns två centrala begrepp 
inom kamratkulturen. Det första är att ”barn ihärdigt försöker få kontroll över sina liv” och 
det andra är att ”barn försöker dela kontrollen mellan varandra”. Innebörden av det första 
påståendet kan förklaras som att barn vill kunna bestämma på en självständig nivå som inte 
involverar vuxna. Det andra påståendet handlar om att barn i leken ska vara jämlika i status. 
Det innebär också att barn turas om att vara dominant och underlägsen (Corsaro 2011; Jensen 
2013). 
 
Differentiering är ett begrepp inom sociologin som betyder skillnad eller indelning. Vid 
användning av detta begrepp beskriver Jensen att Corsaro ansåg att genus, etnicitet, status och 
ålder hade en påverkan på vad barn leker, hur barn leker och med vem barn leker. Redan 
tidigt dras barn som en outtalad regel till sitt eget kön och leker utefter samhällsförväntningar. 
Exempelvis blir kamratkulturen flickiga och tenderar till husliga lekar eller pojkiga och 
tenderar till att bli actionfyllda lekar. Detta blir mest synligt vid cirka sex års ålder. Vad det 
gäller etnicitet har Corsaro enligt Jensen inte uppmärksammat något speciellt mer än att barn 
dras till andra barn med exempelvis samma modersmål eller hudfärg. Detta kan bero på att 
barn finner varandra i ett utanförskap för att de känner sig annorlunda jämfört med andra barn 
på förskolan. Alla som ingår i en kamratkultur har ungefär samma status. Det kan upplevas att 
något barn tar ledarrollen oftare än andra, men detta varierar beroende på lek. När det kommer 
till ålder skiljer sig kamratkulturerna åt eftersom att barnen är födda i olika generationer. 
Enligt Jensens förklaring av Corsaros teori vill barnen hålla fast vid åldersskillnader mellan 
varandra. I en förskola kan en femåring ha mer inflytande över en lek än exempelvis en 
treåring. Detta betyder inte att femåringen har mer makt eller status. Detta beror på att 
femåringen har mer kunskap och utvecklade kompetenser som gör barnet duktigare på att 
leka. Det finns en tendens att barn under leksituationer håller sig till barn i samma ålder. I 
dessa situationer kan detta innebära att barn i yngre ålder utesluts från leken (Jensen 2013). 
 
När en grupp barn leker skyddar de något som Corsaro väljer att kalla för det interaktiva 
rummet (Corsaro 2011; Jensen 2013). Det är den miljö, alltså utrymme, som en grupp barn 
leker i. Till det interaktiva rummet kan artefakter vara inräknade, det vill säga föremål som 
ingår i leken. Artefakter kan enligt Jensen (2009) bero på vad den kulturella befolkningen är i 
behov av eller efterfrågar, alltså kulturbehov. Begreppet syftar till föremålets 
användningsområde och inte till föremålets tillverkning. Exempel på detta är att en 
stambefolkning kan skapa trummor, kanoter och fiskeredskap, då detta är en efterfråga och ett 
kulturellt verktyg i deras vardag. Ett annat exempel på kulturbehov i en annan folkgrupp kan 
innebära att tillverkning av bil, spis och kaffekokare behövs för att underlätta i vardagen. 
 
När barn, oftast i sina kamratkulturer, leker i det interaktiva rummet är de väldigt måna om 
lekens skörhet och ställer in sig på att beskydda den från andra som vill ta sig in i leken. När 
en lek är igång behöver barn enligt Jensen (2013) lugn och möjlighet till fokus. Det är detta 
som barn i det interaktiva rummet försöker skydda. Under lek använder barnen sig av 
interpretativ reproduktion. Begreppet är ett återkommande och väl använt begrepp av Corsaro. 
Jensen beskriver tydligt att begreppet innebär att barnet genom imitation från vuxenvärlden 
utför någonting i leken, fast då med sin egen tolkning. Reproduktion står för något barn har 
sett och imiterar medan interpretativ står för barnets egen tolkning, att något utförs på barnets 
egna sätt. 
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Tillträdesstrategi 
För att barn ska kunna ta sig in i någon kamratkultur har Corsaro uppmärksammat att det 
finns användning av olika strategier för att få tillträde till en lek. Han ansåg att det fanns två 
sätt att skilja strategier åt, indirekta och direkta strategier. Vi har valt att rangordna alla 
strategier som Corsaro har uppmärksammat, för att på så vis ge en tydligare bild av barns 
olika tillvägagångssätt till lek. Däremot kommer inte alla tillträdesstrategier beröras i 
undersökningen. I resultatdelen kommer det att beskrivas vilka tillträdesstrategier som vi har 
funnit vid observationerna. Denna ämnesinriktning av Corsaros teori blir den som studien 
lägger störst tyngd på. 
Yngre barns tillträdesstrategier 
Corsaro (1979) har funnit att följande tillträdesstrategier förekommer och vi har rangordnat 
dem utifrån hur ofta de används. Den förstnämnda strategin fann Corsaro att yngre barn 
använde oftast. Undersökningen involverar barn mellan 2.10 och 3.10 år.  
 

1. Icke verbalt inträde till lek 
2. Visar ett liknande beteende som lekande barn 
3. Lekstörande inträde 
4. Cirkulerande 
5. Frågar om tillträde 
6. Hänvisar till vuxen 
7. Direkt fråga angående aktivitet 
8. Erbjuda en leksak 
9. Väntar på inbjudan 
10. Hävdar ägande av plats eller sak 
11. Hälsningsfraser 
12. Hänvisar till vänskap 
13. Föreslå annan aktivitet 
14. Nämner egenskaper hos lekande barn 

Strategier 
 

Direkta strategier Indirekta strategier 
Fråga om inträde Icke verbalt inträde till lek 
Direkt fråga angående aktivitet Visar ett liknande beteende som lekande barn 
Hälsningsfraser Lekstörande inträde 
 Cirkulerande 
 Hävdar ägande av plats eller sak 
 Hänvisar till vuxen 
 Erbjuda en leksak 
 Hänvisa till vänskap 
 Väntar på inbjudan 
 Föreslå annan aktivitet 
 Nämner egenskaper hos lekande barn 
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Förtydligande om tre direkta strategier: 
 Fråga om tillträde; får jag vara med?  Direkt fråga angående aktivitet; vad gör ni?  Hälsningsfraser; Hej! 

 
Dessa tillträdessätt är en direkt strategi och är något som Corsaro anser att barn sällan 
använder sig av. När strategin väl används blir responsen oftast negativ (Corsaro 1979; 
Corsaro 2011; Jensen 2013). 
Förtydligande om elva indirekta strategier: 

 Icke verbalt inträde till lek; tar plats där andra leker utan att visa tecken på att 
vilja vara med.  Visar ett liknande beteende som de lekande barnen; utför en handling som 
anses vara relevant för leken.  Lekstörande inträde; göra något som förstör en lek eller exempelvis tar en sak 
från lek.  Cirklande; barnet vistas runt i miljön i flera minuter utan att försöka ta sig in i 
leken.  Hävdar ägande av plats eller sak; påstår ha sin rätt att vistas vid ett visst 
utrymme eller att en sak tillhör honom eller henne.  Hänvisar till vuxen; barnet påstår att en vuxen har sagt något angående 
deltagande av leken.  Erbjuda en leksak; barnet överlämnar leksak som tros vara relevant för leken.  Hänvisar till vänskap; nämner att barnet är kompis med någon eller några i 
leken.  Väntar på inbjudan; vänta för att själv acceptera sitt inträdande till leken.  Föreslå annan aktivitet; erbjuda en annan lek för de som redan leker för att på 
så vis få ett automatiskt tillträde till gemenskap.  Nämner egenskaper hos lekande barn; barnet nämner ett barns eller flera barns 
egenskaper för att få igång en dialog som tar barnet in i leken. 

 
Dessa tillträdessätt är en indirekt strategi och innehåller betydligt mer tillvägagångssätt. 
Indirekt strategi fungerar oftast bättre men beror på barnets val av tillträdesmetod. Bland 
tillträdesstrategierna förekommer några mer vanligtvis än andra och en del fungerar bättre än 
andra. Det nedanstående som presenteras är Corsaros (1979) generella resultat av forskning 
kring tillträdesstrategier. Vanligast var den icke verbala kommunikationen och den mest 
framgångsrika strategin var att visa på ett liknande beteende som de andra barnen redan 
använde i leken. Att föreslå en annan lek för de som leker eller att vänta på inbjudan för att få 
acceptera tillträde själv var också ganska framgångsrikt. Något som visade sig vara väldigt 
ovanligt var att nämna egenskaper hos de barn som leker. Barnet som icke-verbalt sätter sig 
passivt bland de som leker fungerade sällan. Den sämsta strategin att använda var att ta 
någonting eller förstöra någonting i leken. Näst sämst var det att hänvisa till en vuxen. 
Lekande barn ignorerar andra barn som inte ser eller förstår vad som pågår i leken. Med tiden 
lär sig barn vilka tillträdesstrategier som fungerar. Barn lär sig strategier genom att försöka 
flera gånger på liknande situationer samt att barn åldras och lär sig med tiden. De barn som 
lyckas bäst inom tillträdesstrategier är de barn som i sin största mån försöker efterlikna andra 
barns beteende i en lek. Det Corsaro uppfattade som den bästa tillträdesstrategin var att först 
på avstånd iaktta leken för att se hur lekens innehåll och uppbyggnad ser ut. Därefter närmar 



 

9 
 

barnet sig leken med antingen verbal eller icke verbal efterliknelse av lekens innehåll som ger 
barnet ett naturligt tillträde (Corsaro 1979; Corsaro 2011; Jensen 2013). 
METOD 
Nedanstående avsitt beskriver val av metod och dess bakomliggande anledningar.  
Kvalitativ metod 
Till vår undersökning om hur yngre barn använder sig av tillträdesstrategier, har vi valt en 
kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) handlar kvalitativ metod om att ta reda på hur 
vekligheten uppfattas och tolkas. Eftersom att vi i denna undersökning har valt att studera 
yngre barn, uppfattar vi denna metod som mest relevant kopplat till vårt syfte. Människors 
beteende och val styrs av uppfattningar samt föreställningar av hur någonting är. Observation 
används för att med hjälp av egna ögon kunna se vad som händer i verkligheten, det som sker 
i det så kallade ”nuet”. Detta görs genom att iaktta olika händelseförlopp. Fejes och 
Thornberg (2015) nämner att kvalitativ metod har som syfte att samla in stor mängd data med 
hjälp av redskap som exempelvis intervjuer, enkäter (med öppna frågor) och observationer.  
Reliabilitet och Validitet 
I en undersökning oavsett val av redskap mäts enligt Bryman (2011) reliabilitet och validitet. 
Begreppet reliabilitet handlar om hur trovärdig en undersökning är, det vill säga på vilket sätt 
forskaren har gjort mätning vid undersökningsperioden. Andra forskare ska kunna göra 
liknande undersökning och komma fram till ungefär samma resultat. Validitet beskriver hur 
bra undersökningen har lyckats och riktar sig till vad som undersöks i en studie, alltså syftet. 
Att forskaren hela tiden kopplar resultat till syftet flertal gånger under studiens förlopp. 
Observation som redskap 
Harboe (2013) beskriver att det finns olika sätt att observera. Forskaren kan vara en 
deltagande observatör eller icke deltagande. En deltagande observatör skulle i vår 
undersökning inneburit ett deltagande av leken medan en icke deltagande observatör står 
utanför leken. Vår roll i denna undersökning är icke deltagande observatörer. Detta sätt att 
observera är en fördel utefter vårt syfte då vi som forskare inte vill påverka de händelser som 
sker. För att ytterligare undvika att påverka undersökningsmiljön valde vi att passivt 
observera, vilket innebär att vi undviker all form av interaktion med barnen samt personal på 
avdelningen. Informationen som samlas in, alltså datainsamlingen, granskas för att finna 
likheter, skillnader samt identifiera återkommande betydelsefulla mönster. Vid undersökning 
av syftet gällande hur barn använder tillträdesstrategi under fri lek är det i vårt fall observation 
som är ett relevant undersökningsredskap. Kihlström (2007) förklarar att observation som 
redskap ger forskaren möjlighet att koppla sina observationer med aktuell forskning. Detta ger 
möjlighet att synliggöra barns lärande samt öka kunskap och förståelse för barns utveckling.  
Analytiska fältanteckningar 
En observatör bör enligt Ruane (2006) ha förmåga till är att se, höra, känna och uppleva det 
som sker. För att uppnå en så bra slutsats som möjligt är det fördelaktigt att ha fört detaljerade 
anteckningar. Detta kan göras med ett löpande protokoll och genom inspelning i form av 
ljudupptagning eller videoupptagning. Fältforskning med inspelningsutrustning har ansetts 
vara den bästa metoden vid observation. Ruane själv anser att detta fullt inte stämmer. Dock 
kan användandet av enbart en konkret fältanteckning medföra svårigheter, då observatören 
ska iaktta en situation och samtidigt vara osynlig. Dovermark (2007) nämner att det finns fem 
olika typer av fältanteckningar. En av dem använder vi i denna undersökning, och tillhör 
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kategorin analytiska fältanteckningar. Där beskriver vi i löpande text vad vi ser och hör. Detta 
är enligt Dovermark en förberedelse inför analysen. Det finns tre steg av analytiska 
fältanteckningar. Första steget är att skriva vad som sker i direkt anslutning till händelser i 
sociala sammanhang. Forskaren skriver ner stödord och fraser som hjälp att minnas vad som 
sker. Till detta krävs fokus på det som observeras och att allt annat i omgivningen ska 
”stängas av”. Det andra steget i analytiska fältanteckningar är att utveckla de redan skrivna 
fältanteckningarna. Det vill säga att beskriva dem i detalj. Viktigt i denna del är att se djupet 
inför kommande reflektion, analys och tolkning. Det tredje steget som görs är en deskription. 
Detta är en form av bearbetning av fältanteckningarna och kopplas till personliga erfarenheter. 
Där ska forskaren beskriva vad som påverkade valet av observationstillfällen då 
fältanteckningar fördes. 
Öppen observation 
Ruane (2006) nämner att det vanligaste sättet vid datainsamling gällande observationer är att 
föra fältanteckningar. Vi kan i detta fall skilja mellan dold och öppen observation. Den dolda 
observationen innebär att undersökningspersonerna inte har möjlighet att ge samtycke till 
deltagande. Fördelar med observationsmetoden är att deltagare inte kan påverkar resultatet 
genom vetskapen om att de blir observerade. Nackdelar är att det väcker etiska frågor kring 
deltagandet. Öppna observationer innebär att forskarna informerar deltagarna om 
undersökningen och dess syfte. Fördelen med denna metod är att det är mer etiskt korrekt. 
Dock finns det en risk att deltagarna genom vetskapen om att de blir observerade kan ändra 
sitt beteende och avsäga sitt deltagande. Vårt val av observation i denna undersökning är en 
öppen observation. Detta innebär att vi som forskare har informerat deltagarna kring studien 
och dess syfte innan observationer genomfördes. 
Forskningsetik 
Under genomförandet av vår studie har vi som forskare tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principer som vetenskapsrådet tagit fram.  Detta beskriver Björkdahl Ordell (2007) på ett 
lättförståeligt sätt. Det finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till. Informationskravet innebär att 
forskaren ska informera de deltagare som berörs i undersökningen. Vi tagit hänsyn till denna 
princip genom att i god tid innan observationstillfället delat ut ett missivbrev (se bilaga 1) till 
vårdnadshavarna. Mer om innebörden av detta finns skrivet under rubrik ”genomförande”. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätten att bestämma kring sitt deltagande. Hänsyn 
till beslut från vårdnadshavare togs tillvara på, samt att vi undvek att observera barn som drog 
sig undan eller på annat sätt visade obehag att iakttas. Konfidentialitetskravet innebär att 
forskaren håller uppgifter om deltagare anonymt samt säkrat från utomstående. Med tanke på 
att deltagarnas namn byttes ut till kodord har vi inte på något vis kunnat få med oss namn på 
deltagare från förskolan. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som berör undersökningen 
endast får användas i forskningsändamål. Den person som har fått ta del av 
undersökningsmaterialet är vår handledare. Detta innebär att utomstående inte har fått tillgång 
till information kring undersökningen. 
Urval 
Platserna som vi valde att observera på har vi kommit i bekantskap med under 
förskollärarutbildningen. På grund av att vi väljer dessa förskolor blir urvalet ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Björkdahl Ordell (2007) beskriver innebörden av begreppet 
bekvämlighetsurval som ett enklare tillvägagångssätt. Det vill säga att forskaren väljer att 
undersöka den grupp som är lättast att nå. Barngrupperna på båda förskolorna är i åldrarna ett 
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till tre år. Sammanlagt deltog 13 barn varav 12 barn befann sig i miljöer där observationer 
ägde rum. 
Genomförande 
Studien är gjord på två olika förskolor i en stad i södra Sverige. Innan undersökningen 
startade delade vi ut ett missivbrev till vårdnadshavarna. Där fick de frågan om deras barn 
fick ingå i en undersökning inför ett examensarbete. I missivbrevet (se bilaga 1) fanns 
alternativen att låta deras barn få ett godkännande eller ett icke godkännande till att få delta i 
undersökningen. De vårdnadshavare som inte lämnade tillbaka missivbrevet räknade vi in i 
kategorin ”icke godkännande”. 
 
Vi båda medverkade vid observationer på de olika förskolorna. Där observerade vi med stöd 
av fältanteckningar. På en av förskolorna fick vi nio godkännande, inget nekande, men sex 
barn vars vårdnadshavare som inte besvarade missivbrevet. Vid observationstillfället på denna 
förskola hade alla barn som närvarade denna dag fått godkännande att få delta i 
undersökningen. Däremot saknades två barn vid vårt besök och antalet som observerades blev 
sju stycken. Den andra förskolan fick godkännande från nio barn, ett nekande och fem barn 
vars vårdnadshavare som inte besvarade missivbrevet. Här valde förskollärarna att gå iväg 
med de barn som inte skulle bli observerade och vi hade kvar sex barn, då tre med 
godkännande inte närvarade denna dag. 
 
Observationerna pågick som längst i tio minuter. Tiden som har lagts på observationerna för 
datainsamling är en förmiddag på vardera förskola. Vi kom överens om att utföra tre 
observationer var. Detta gjorde vi för att begränsa datainsamlingen och därmed underlätta 
analysen. Anledningen till att vi båda medverkade vid observationstillfällena beror på att vi 
ville få två olika perspektiv på eventuellt samma observationssituation. Detta gjordes också 
för att kunna vinkla vår syn åt två olika håll om fler situationer skulle upplevas intressanta. 
Innan observationerna startade arbetade vi fram kodord till barnen som deltog. Det resulterade 
i att varje barn fick både en bokstav och en färg för att vi som observatörer skulle kunna välja 
den kod vi tyckte var lättast att använda vid löpande fältanteckningar. I resultatet fick barnen 
sedan fiktiva namn, det vill säga namn som är påhittade och som inte kan kopplas till barnen. 
Inför vår undersökning har vi läst teori som berör tillträdesstrategier. Detta har vi utgått ifrån 
vid observationerna och vårt förhållningssätt blev därför deduktiv, det vill säga att 
observationer valdes med teorin i bakhuvudet (Fejes & Thornberg 2009). 
Analys 
Ruane (2006) beskriver att det inför ett analysarbete är viktigt att forskaren har fört noggranna 
fältanteckningar. Detta påverkar resultat och slutsats. Vid analys av datainsamlingen valde vi 
att använda oss av kodning. Vi har precis som Corsaro (1979) genom kodning funnit mönster 
i hur barn får inträde till lek. På Corsaros grunder har vi i vår undersökning utfört 
datainsamling genom observationer för att i likhet med honom finna mönster, alltså 
återkommande handling eller beteende, som går att koppla till tillträdesstrategier. 
 
Fejes och Thornberg (2009) förklarar att det första steget i analysen är en substantiv kodning 
som delas upp i två delar, öppen kodning och selektiv kodning. Öppen kodning innebär att 
forskaren ställer öppna frågor till det insamlade materialet. Innebörden av detta är att 
forskaren ställer frågor som inte enbart kan besvaras med ett ja eller ett nej. Anledningen 
bakom denna metod är att forskaren ska finna återkommande mönster. I vårt fall kan det 
exempelvis handla om att se återkommande tillträdesstrategier genom handlingar och 
beteende. Upptill detta kan vi ställa frågor som exempelvis ”vad sker?”, ”med vem sker det?” 
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och ”hur sker det?”. Vid själva kodningen är det mönstret inom deltagarnas kunskap som ska 
sätta ord på koderna. Det kan vara att exempelvis stryka under återkommande ord, beteende 
och handlingar. Den selektiva kodningen är det andra steget i en substantiv kodning. Vid 
denna del handlar det i största mån om att välja ut de koder som verkar vara viktigast och som 
förekommer oftast. 
 
Efter genomförandet av substantiv kodning övergår analysen till teoretisk kodning. Här 
undersöker forskaren hur de upptäckta substantiva koderna kan relateras till varandra.  Det 
blir i denna del dags att slå samman koderna till gemensamma grupper. Dessa grupper kallas 
för kodfamiljer och blir underkategorier i vår resultatdel. Dessa underkategorier gör det sedan 
lättare för forskaren att bilda en huvudkategori för ämnesområdet (Fejes & Thornberg 2009). 
Reflektion kring kodfamiljerna kopplat till vår undersökning nämner vi i stycket nedan. 
 
I vår kodning har vi kunnat koppla mönster från observationer till kodfamiljerna strategier, 
enighet, huvudväg och inordning samt orsaker- förutsättningar- konsekvenser som tillhör 
teoretisk kodning. Fejes och Thornberg (2009) berättar att vid användandet av kodfamiljen 
strategier innebär det att fokus läggs på deltagarnas handlingar. Detta kan vi koppla till alla 
tillträdesstrategier som uppmärksammades vid observationstillfällena. Enighet syftar till att 
koppla samman begrepp för att se om det föreligger några konflikter eller om aktörerna är 
eniga. Till denna kodfamilj kan vi referera till en av tillträdesstrategierna, lekstörande inträde. 
Kodfamiljen huvudväg och inordning handlar om att sammanställa begrepp för att se hur 
individer formar och rättar sig till omgivningen. Till denna kodfamilj kan vi koppla 
tillträdesstrategierna, cirkulerande och visar ett liknande beteende som lekande barn. Orsaker- 
förutsättningar- konsekvenser syftar till att förklara vad som händer genom att beskriva 
orsaker, förutsättningar, konsekvenser och sammanhang. Detta görs i resultatdiskussionen då 
reflektion kring varje tillträdesstrategi tas upp. 
Undersökningens kodning 
Vid kodning av vår datainsamling, som i vårt fall är fältanteckningar, började vi med att 
skriva in varje observation i ett Word- dokument. Därefter utgick vi från frågeställningarna: 

- Vad sker? 
- Med vem sker det? 
- Hur sker det?  

Anledning till val av frågor beror på att vi ansåg att de kunde kopplas till syftet angående 
tillträdesstrategi och ålder. Vi markerade varje fråga med en färg. ”Vad sker” blev blå, ”med 
vem sker det?” blev orange och ”hur sker det?” blev grön. I texten utgick vi från en fråga i 
taget. Text som tillhörde en av frågorna markerades med tillhörande färg. På detta sätt 
arbetade vi vidare med fältanteckningarna, en åt gången. 
 
Efter att ha markerat en fältanteckning med färg skrevs text med samma tillhörighet ner på ett 
varsitt A4- papper. Detta gjorde vi för att tydligare hitta mönster kopplat till frågorna som vi 
utgick från vid kodningen. Där bildade och formulerade vi olika begrepp beroende på vad 
som skedde. Efter det sammanställdes antalet begrepp på ett nytt A4- papper. Begreppens 
olika återkommande räknades ihop, för att på så vis se vilka begrepp som vanligast förekom. 
Dessa begrepp påverkar rubrikerna till vår resultatdiskussion. 
 
För att se mönster i val av tillträdesstrategi beroende på ålder, rangordnade vi deltagarnas 
ålder och fiktiva namn i en tabell. Sedan antecknades det i tabellen vilken strategi barnet 
använt sig av. På detta sätt synliggjordes det vilken strategi som var den vanligast 
förekommande och vilka som var minst förekommande beroende på ålder.  
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RESULTAT 
Nedan beskrivs resultatet av observationerna. Händelserna ligger placerade under olika 
rubriker formade utefter tillträdesstrategier för att tydligt beskriva vilka strategier som 
används. Detta innebär även att några av observationerna har styckats upp och ligger under 
olika rubriker beroende på vilken tillträdesstrategi som användes vid observationstillfället. 
Vid intresse av att läsa helheten av observationerna hänvisar vi till att navigera mellan de 
olika ”delarna”. De tillträdesstrategier som kommer att lyftas i detta avsnitt är väntar på 
inbjudan, lekstörande, cirkulerande, visar liknande beteende som lekande barn och icke 
verbalt inträde till lek. 
Tillträdesstrategi i förhållande till ålder 
För att förtydliga val av tillträdesstrategi beroende på ålder hänvisar vi till nedanstående 
tabell.  
 
Namn Ålder Väntar  

på inbjudan 
Lekstörande Cirkulerande Visar 

liknande 
beteende som 
lekande barn 

Icke verbalt 
inträde  
till lek 

Göran 1,3      
Olivia 1,4 Väntar  

på inbjudan 
Lekstörande    

Nanna 1,4 Väntar  
på inbjudan 

    
Fredrik 1,9      
Mats 1,10    Visar liknande 

beteende som 
lekande barn 

 

Elvira 1,10  Lekstörande    
Carl 1,11  Lekstörande 

Lekstörande 
Cirkulerande Visar liknande 

beteende som 
lekande barn 

 

Jonna 2,1     Icke verbalt 
inträde till lek 

Ivar 2,4     Icke verbalt 
inträde till lek 

Holger 2,4  Lekstörande    
Lotta 2.10     Icke verbalt 

inträde till lek 
Björn 3,0  Lekstörande Cirkulerande  Icke verbalt 

inträde till lek 
 

ANTAL: 
 

2 
 

6 
 

2 
 

2 
 

4 
Av tolv barn var det tio stycken som utförde någon tillträdesstrategi. De övriga två 
synliggjorde inte något inträde, de står med i tabellen då de deltog under 
observationstillfällena.  
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Lekstörande inträde 
Bussen, del 1 
Förmiddagens fria lek är full igång. Ett barn står nära en vuxen och leker självständigt. Miljön 
som barnet befinner sig i är ett av avdelningens större rum. Ett annat barn närmar sig. 
 

Elvira (1,10 år) står och leker med en leksak som går ut på att trä på eller trä av olika träbitar 
från en pinne. Samtidigt håller Elvira i en liten leksaksbuss av metall i den andra handen. 
Bredvid sitter en vuxen som Elvira ofta tittar på. Carl (1,11 år) kommer fram till Elvira, står 
bakom henne, tittar på leksaken av trä och sträcker fram en hand för att vidröra föremålet. 
Elvira puttar bort Carl när hon ser att han rör vid träleksaken [...] 
 Elvira leker ensam och tittar ofta på vuxen. Carl kommer fram och rör vid Elviras 

träleksak. När hon ser detta får Carl en knuff. 
Bussen, del 2 
Ett barn har nyligen kommit fram till ett redan lekande barn. Denne försökte vidröra leksak 
men nekades. Situationen fortgår. 
 
[…] Carl ser bussen som Elvira håller i ena handen. Han tar bussen ifrån Elvira och då höjer Elvira 
sin röst och grimaserar mot Carl. Den vuxna som sitter nära kommer fram till barnen att lösa 
situationen. Elvira får tillbaka bussen av Carl. Hon tar bussen med sig och går en liten bit bort till 
ett trägarage där hon leker ensam. 
 Carl ser bussen i Elviras hand och tar den ifrån henne. Elvira skriker och gör en grimas. 
Vuxen träder in och Elvira får tillbaka bussen av Carl. Elvira går därifrån. 
Duplolek, del 1 
Städningen i ett av rummen på avdelningen blev precis färdig. Barnen får tillåtelse att vistas i 
det nystädade rummet och springer i en gemensam klunga in. 
 

Holger (2,4 år) går till ett lågt bord där en lekstation av duplo finns. Fredrik (1,9 år), Elvira 
(1,10 år), Göran (1,3 år) och Carl (1,11 år) tittar på Holger och kommer från olika håll fram till 
bordet med duplo. Barnen sätter sig på olika stolar runt bordet och börjar ta i olika 
duploföremål. Holger tittar på de andra barnen som har kommit fram. Han tittar på en duplobil 
som Fredrik håller i ena handen. Holger går fram till Fredrik. De tittar på varandra och Holger 
sträcker ena handen mot duplobilen. Fredrik gör en grimas och lite ljud ifrån sig. Holger slutar 
att sträcka sig efter bilen och går därifrån […] 

 Holger går ensam till duplostationen. Andra barn ser detta, springer dit och sätter sig på 
stolarna runt ett bord. Samtliga barn börjar ta i olika duploföremål. Holger går fram till 
Fredrik och försöker vidröra duplobilen. Fredrik grimaserar och gör ljud ifrån sig. Holger går 
därifrån. 
Duplolek, del 3 
Några barn sitter i ett rum och leker med duplo självständigt Ett barn har nyligen cirkulerat 
runt och slutligen stannat vid ett av barnen. 

 
[…] Björn (3,0 år) går fram till Fredrik (1,9 år) och de båda kollar på varandra. Björn börjar 
klappar Fredrik på armen nära bilen av metall. Fredrik börjar återigen göra en grimas med ett 
ljud som övergår till gråt [...] 
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Björn går fram till Fredrik. De får ögonkontakt. Björn vidrör Fredrik på armen. Fredrik 
grimaserar och gör ljud ifrån sig. 
Kulramen, del 2 
Två barn leker tillsammans med en kulram när en vuxen ansluter sig till platsen. Ett barn 
fattar intresse för den vuxnas närvaro. 
  

[…] En vuxen anländer och sätter sig ner på golvet bredvid de båda barnen. Ivar (2,4 år) 
släpper nu kulramen och hämtar en leksakstelefon som han ger till den vuxna. Denne tar 
telefonen som Ivar överlämnar, låtsas prata i den och ger tillbaka telefonen till Ivar. Elvira 
(1,10 år) studerar Ivar och den vuxna. Hon går ett steg närmare dem. Elvira ger Ivar en lätt 
knuff varpå vuxen tillrättavisar Elvira. Hon sträcker sig då efter telefonen som Ivar har i sin 
hand. Ivar drar undan handen och Elvira lyckas inte få tag på telefonen. Den vuxna 
tillrättavisar Elvira ännu en gång. Barnen går sedan åt olika håll. 

 Vuxen kommer till platsen. Ivar avbryter leken med Elvira och hämtar föremål som han 
ger till den vuxna. Elvira iakttar Ivar och den vuxna. Hon närmar sig sedan och knuffar på 
Ivar. Vuxen lägger sig i och Elvira försöker därefter ta föremålet som Ivar har i sin hand. 
Vuxen lägger sig i händelsen och barnen går åt olika håll. 
Babblarnas hus, del 3 
Två barn har lekt vid ett hus. Ett av dem lämnar huset samtidigt som att annat barn träder in. 

 
[…] Olivia (1,4 år) kommer i samma veva som Mats (1,10 år) går och hon tar en figur från 
huset. Lotta (2,10 år) ser detta och skriker ”nej”. Lotta får tillbaka figuren av Olivia. Hon 
”ställer figuren på plats” och Olivia tar åter igen samma figur och springer därifrån. Lotta 
skriker ”nej” med ännu högre stämma och slänger sig på golvet gråtande. Vuxen kommer 
emellan och frågar om barnen kan tänka sig att turas om med figurerna. Lotta ställer sig upp, 
springer till huset och samlar ihop resterande figurer i sin klänning. Olivia springer efter Lotta 
till huset och tar laminerade figurer av babblarna från huset. Lotta reagerar inte synligt på 
Olivia. Lotta går därifrån med figurerna i klänningen. 

 Olivia kommer till huset och tar en figur. Lotta ropar ”nej” och Olivia ger tillbaka figuren. 
Olivia tar samma figur igen och springer iväg. Lotta ropar ”nej” och lägger sig på golvet 
gråtande. Vuxen lägger sig i och Lotta går till huset där hon samlar ihop resterande figurer 
i sin klänning. Olivia går efter Lotta mot huset och tar resterande föremål. De båda skiljs 
åt olika håll. 
Sammanfattning av lekstörande inträde 
I ovanstående observationer synliggörs det att barn har ett lekstörande inträde genom att 
försöka vidröra eller ta föremål från redan lekande barn som tillhör en lek. I en av 
situationerna agerar ett av barnen genom att knuffa ett annat barn. 
Icke verbalt inträde 
Duplolek, del 4 
Ett barn har nyligen cirkulerat runt och slutligen stannat vid ett av barnen vid duplon. Där 
visade motparten inget intresse av att vilja interagera, och barnet går vidare. 

 
[…] Björn (3,0 år) drar sig undan, hämtar liknande små bilar i metall (som Fredrik hade i sin 
hand) och går till en soffa där Ulf (2,4 år) sitter med en bok. Björn klättrar upp bredvid Ulf och 
leker med de små bilarna på ryggstödet nära Ulf. 



 

16 
 

 Björn lämnar Fredrik och hämta liknande leksaksföremål. Han leker sedan på eget håll. 
Kulramen, del 1 
I det största rummet på avdelningen står ett barn vid en låg bänk med en kulram framför sig. 
Barnet leker självständigt men nära en vuxen. Ett annat barn anländer till platsen. 
  

Elvira (1.10 år) står och leker med en kulram på en låg bänk. Ivar (2.4 år) står på andra sidan 
av en låg bänk med en leksaksbil i handen. Han ser Elvira och går fram till den låga bänken. 
De båda står nu på varsin sida av den låga bänken. Där fortsätter Ivar att köra med bilen. Elvira 
trär kulorna fram och tillbaka i kulramen och när kulorna träffar varandra ger de ifrån sig ett 
klatschande ljud. Ivar som står på andra sidan bänken, vänder sin blick mot Elvira. Ivar stannar 
upp och leksaksbilen som han för en liten stund sedan körde med på bänken håller han nu stilla 
i sin hand, fortfarande med blicken fäst på Elvira. Ivar släpper nu bilen och börjar istället föra 
kulorna på ramen fram och tillbaka. Elvira reagerar inte synligt på Ivars beröring. De turas nu 
om att fösa kulorna från ena sidan till den andra […] 

 Elvira står ensam vid kulram. Ivar leker i närheten med en bil och kommer närmare. Ivar 
slutar att leka med bilen och vidrör kulramen. Elvira reagerar inte och de leker 
tillsammans. 
Sångpåsen, del 3 
Leken i ett av avdelningens rum har redan tidigare fått en förändring. Ett barn som nyligen 
kom in försvinner ut ur rummet, och ett annat barn kommer in. 
 

[…] Jonna (2,1 år) går fram till Lotta (2,10 år) och iakttar henne. Jonna sätter sig ner mittemot 
Lotta och tar i ett av föremålen som Lotta har plockat ut ur påsen. Lotta och Jonna kollar på 
varandra. Lotta ler mot Jonna och plockar ut fler föremål ur påsen som hon ger till Jonna. De 
båda tar en varsin maracas, kollar på varandra och skrattar. Vuxen kommer in i rummet och 
fler barn följer efter. Leken avbryts.  

Jonna iakttar Lotta en liten stund och sätter sig mittemot Lotta på golvet. Jonna vidrör ett 
av föremålen från en påse som Lotta leker med. De får ögonkontakt. Lotta ger Jonna fler 
föremål och de leker nu tillsammans. 
Babblarnas hus, del 1 
Vid bokhyllan, som har byggts om till ett hus för figurerna ”babblarna” i avdelningens största 
rum, står ett barn ensam och leker. Varje babbelfigur har ett eget rum i bokhyllan och är 
inredd utefter de färger babblarna har. Ett annat barn kommer till huset. 
 

Mats (1,10 år) leker med ett hus skapat för figurerna ”babblarna”. Mats leker med figurerna i 
husets övre del. Lotta (2,10 år) kommer fram till huset och börjar leka med husets nedre del. 
Mats reagerar inte synligt på Lottas närvaro. Han kollar lite på Lotta men fortsätter att leka 
självständigt […] 

 Mats leker ensam. Lotta kommer fram och vidrör föremål i huset. Mats tittar på Lotta men 
reagerar inte synligt på hennes närvaro. 
Sammanfattning av icke verbalt inträde  
I situationerna ovan synliggörs det att barnen närmar sig en redan pågående lek på två 
olika sätt. Dels genom att hämta olika egna föremål för att sedan leka i anknytning till 
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någon annan och genom att använda föremål som ligger i anknytning till en redan 
pågående lek. Barnen visar inga tecken på att vilja interagera med varandra. 
Visar ett liknande beteende som lekande barn 
Träleksak, del 2 
Ett barn har nyligen cirkulerat runt två barn som tillsammans leker med en träleksak. Barnet 
står mittemot de som leker. 
 

[...] Carl (1,11 år) sätter sig ner på golvet vid de två barnen men närmst en vuxen. Carl tar i en 
av träbitarna, kollar på Ivar (2,4 år) och Elvira (1,10 år) som kollar tillbaka på Carl. Ingen av 
Ivar eller Elvira gör någonting. Carl börjar röra mer vid träbitarna och alla tre leker nu 
tillsammans med träföremålet.  

Carl sätter sig på golvet. Han tar i träföremålet som Elvira och Ivar leker med och får 
ögonkontakt med dem båda. Varken Ivar eller Elvira reagerar på Carls beröring. Alla tre 
leker nu med träföremålet. 
Babblarnas hus, del 2 
Ett barn har nyligen anlänt till en plats där ett annat barn sedan tidigare har lekt självständigt. 
Hittills har de inte interagerat med varandra. Inte förrän det tidigare lekande barnet tar 
initiativ. 
 

[…] Lotta (2,10 år) tar några föremål och figurer från huset och sätter sig på golvet en bit bort. 
Mats (1,10 år) kollar på Lotta och gör likadant. Mats sätter sig mittemot Lotta på golvet. Lotta 
tar Mats figur från handen, placerar den inne i ett av husets rum och går tillbaka till golvet. 
Mats ställer sig upp och flyttar figuren i huset till ett annat rum. Lotta ser förändringen och 
ropar högt ”nej”. Mats backar bak och låter Lotta flytta figurer och föremål som hon vill. Lotta 
tar några figurer, sätter i en bil och går iväg. Mats står kvar vid huset och flyttar på figurer. 
Lotta kommer tillbaka och Mats ställer sig vid sidan av huset och tittar på Lotta. Hon leker i 
tystnad vid huset och Mats sätter sig tyst ner på golvet bredvid henne. Mats försöker röra vid 
figurer, Lotta skriker högt ”nej”. Mats drar bort handen och kollar på Lotta. När Lotta inte ser 
tar Mats en figur och springer bort från huset […] 
 Lotta tar några föremål från huset och Mats imiterar Lotta och följer efter henne. 
Figuren Mats har i handen tar Lotta ifrån honom och ställer i ett av husets rum. Mats 
tar tillbaka figuren som Lotta tog ifrån honom. Lotta ropar ”nej”. Hon tar figuren från 
Mats och placerar den i huset igen. Mats backar. Lotta går iväg en stund. Mats ställer 
sig vid huset och leker. Lotta kommer tillbaka och Mats ställer sig åt sidan. Han 
försöker vidröra figurer i huset och Lotta ropar ”nej”. Mats tar snabbt en figur och 
springer därifrån. 

Sammanfattning av visar ett liknande beteende som lekande barn 
I observationerna syns ett mönster i att barn först observerar det som sker i en lek. 
Därefter närmar sig barnet en lek genom någon form av efterliknelse. Detta sker då genom 
att barnet utför en handling. 
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Cirkulerande 
Träleksak, del 1 
Nästan alla barn på avdelningen vistas i avdelningens största rum. Två barn sitter tillsammans 
och leker med en träleksak nära en vuxen. Ett annat barn står på avstånd och tittar på vad de 
gör. 
 

Ivar (2,4 år) och Elvira (1,10 år) samarbetar med att få av och på träföremålen från träpinnar 
och kollar ibland på den vuxna som sitter nära. Carl (1,11 år) står en bit bort och ser vad de två 
barnen gör. Carl går dit, ställer sig bakom Ivar och Elvira och blir kvar där en liten stund. 
Sedan går Carl runt Ivar och Elvira tills dess att han hamnar mitt emot dem [...] 

 Ivar och Elvira samarbetar med ett träföremål samtidigt som de ibland kollar på en vuxen. 
Carl iakttar på avstånd och går fram mot Elvira och Ivar. Där står han en stund bakom dem 
och tittar. Carl förflyttar sig så att han står mitt emot Elvira och Ivar. 
Duplolek, del 2 
Några barn sitter i ett rum och leker med duplo självständigt. 

 
[…] Björn (3,0 år) går runt de andra barnen och iakttar dem. Björn håller sig i rörelse hela 
tiden, stannar emellanåt men fortsätter inom kort att gå runt igen. Björn stannar slutligen nära 
Fredrik (1,9 år) och tittar på en liten bil av metall som Fredrik håller i sin andra hand […] 

 Björn iakttar de andra barnen samtidigt som han håller sig i rörelse. Björn stannar och tittar på 
en metallbil som Fredrik håller i sin hand. 
Sammanfattning av cirkulerande  
Barnen som ovan cirkulerar håller sig i rörelse samtidigt som blicken rörde sig runt i rummets 
miljö. Emellanåt stannade barnen, kollade på en pågående lek och satte sig sedan åter i 
rörelse. Cirkulationen skedde runt den leksituation barnet senare tog inträde till. 
Väntar på inbjudan 
Sångpåsen, del 1 
I ett av avdelningens mindre rum leker ett barn självständigt. Barnet går och plockar upp olika 
leksaksföremål från golvet. Ett annat barn närmar sig iakttagande och observationen startar. 
 

Lotta (2.10 år) är i ett eget rum och plockar med föremål. Olivia (1,4 år) kommer in i rummet, 
ställer sig längs med väggen och kollar på Lotta. De får ögonkontakt, Lotta hämtar en trästol 
och ställer den framför Olivia. De kollar på varandra igen och Olivia börjar le mot Lotta. Hon 
vänder sig om och sätter sig på stolen. Lotta kommer med olika föremål som lämnas till 
Olivia. Hon leker med föremålen på samma sätt som hon såg Lotta leka med dem tidigare [...] 

 Lotta är ensam i ett rum. Olivia kommer in i rummet. Olivia och Lotta får ögonkontakt. 
Lotta hämtar en stol som Olivia sätter sig på. Lotta hämtar föremål som hon lämnar till 
Olivia. 
Sångpåsen, del 2 
En lek pågår i ett av avdelningens rum. Ett annat barn träder in i rummet och den pågående 
leken tar en vändning. 
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[…] Nanna (1,4 år) kommer in i rummet. Lotta (2,10 år) slutar ge föremål till Olivia (1,4 år) 
och sätter sig på golvet med en sångpåse. Olivia sitter kvar på stolen och iakttar Lotta. Nanna 
står mittemot Lotta och iakttar henne. Nanna får påsen av Lotta och Lotta går sedan för att 
hämta en ny påse. De båda sitter bredvid varandra, kollar igenom sina påsar, men inte med 
varandra. Kort efter går Nanna därifrån och Jonna (2,1 år) kommer in […] 
 Nanna kommer in i rummet. Lotta sätter sig på golvet med annat föremål. Nanna iakttar 

Lotta och får ett av föremålen från en påse som Lotta leker med. Lotta hämtar en ny påse. 
Hon och Nanna sätter sig på golvet bredvid varandra och leker med påsarna enskilt. Nanna 
ställer sig upp och går ut. Jonna kommer in i rummet. 
Sammanfattning väntar på inbjudan 
I denna observationssituation beter sig barnen avvaktande, samtidigt som de söker 
ögonkontakt med det redan lekande barnet. Kommunikationen mellan barnen är icke verbal 
till dess att barnet som redan leker godkänner det iakttagande barnets närvaro och bjuder in 
till lek. 
 
DISKUSSION 
I nedanstående avsnitt kommer vi att lyfta fram resultat utifrån våra observationer. Vi 
diskuterar och besvarar vårt syfte samt frågeställningar gällande val av tillträdesstrategier. 
Funderingar kring om valet av tillträdesstrategier skiljer sig beroende på ålder diskuteras även 
här.  
Resultatdiskussion 
Under våra observationer har vi sett att några tillträdesstrategier är mer förekommande och att 
en del tillträdesstrategier inte förekommer alls. Vårt resonemang kommer att reflektera kring 
de tillträdesstrategier som har uppmärksammats vid observationer av yngre barn.  
Den vanligast förekommande tillträdesstrategin 
Corsaro (1979) kom i sin forskning fram till att den vanligaste tillträdesstrategin som yngre 
barn använder sig av är icke verbalt inträde till lek. I vår observation har vi sett att den 
vanligaste strategin är lekstörande inträde. Anledningen till detta resultat är att vi har räknat 
in beröring av leksak som ett störande moment. Det som sker är dock icke verbalt men enligt 
teorins förklaring innebär denna form av strategi att barn leker bredvid varandra utan att verka 
bry sig om vad den andra gör. Diskussioner har förekommit mellan oss om beröring av leksak 
skulle kunna tillhöra strategin visar ett liknande beteende som de lekande barnen, då vi i 
observationstillfällena har antagit att barn vill efterlikna varandra. Lindahl (1998) talar om att 
barn genom imitation av varandra vill aktivera den andra samspelspartnern, som en strategi 
för att få igång en lek. Under lek använder sig barnet enligt Corsaro (2011) av interpretativ 
reproduktion, alltså imiterar vuxnas beteende med egen tolkning. Detta upplever vi stämmer 
överens med verkligheten. När vi i undersökningen kom fram till att strategin lekstörande 
inträde är den mest vanligt förekommande strategin, har diskussioner mellan oss kretsat kring 
att vi som observatörer endast har kunnat anta barns intuitioner. Detta utan att egentligen veta 
vad barnet avser med sina handlingar. Däremot har vi sett att barns handlingar har varit 
störande i en pågående lek. Därför tolkade vi situationerna som lekstörande inträde. 
Den andra mest förekommande tillträdesstrategin 
I vår undersökning såg vi att tillträdesstrategin icke verbalt inträde till lek var den andra mest 
förekommande strategin. Barnen som använde icke verbalt inträde till lek gjorde i vår 
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observation som teorin beskrev; närmade sig en lek utan att visa intresse för att vilja vara 
med. Dessa situationer kunde se olika ut. En orsak till detta kan bero på åldersskillnaden 
mellan barnen som observerades. Något som Jensen (2013) uppmärksammade i Corsaros teori 
var att kamratkulturer skiljer sig åt beroende på ålder. Ett barn som är äldre kan alltså ha mer 
inflytande över en lek då barnet har mer kunskap om hur en lek ska se ut. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) förklarar att det förekommer makt i leken, på grund 
av att leken är något värdefullt och som barnet skyddar. Jensens (2013) tolkning av Corsaros 
teori är motsägande då han nämner att status och makt kan förekomma men att det, vad det 
gäller ålder, inte har betydelse för leken. Med detta menar Jensen att det i kamratkulturer inte 
handlar om makt, utan kompetens och mognad för förståelsen av lekens innehåll. Något de 
båda har gemensamt är att leken är något värdefullt som barnen vill ha kontroll över själva. 
De tre och tredje mest förekommande tillträdesstrategierna 
Strategierna visar ett liknande beteende som de lekande barnen, väntar på inbjudan och 
cirkulerande var alla tre lika mycket förekommande vid observationstillfällena. De alla ligger 
under den tredje mest förekommande strategin. Skillnaden mellan Corsaros (1979) forskning 
och vår undersökning var att hans resultat visade att den tredje mest förekommande 
tillträdesstrategin är lekstörande inträde. 
 
Barn som använde visar ett liknande beteende som andra lekande barn gjorde detta genom att 
först iaktta barnet eller barnen som lekte. Denna strategi använde det iakttagande barnet för att 
sedan vidröra föremål på samma sätt som de lekande barnen gjorde. Det vi kunde se vid 
denna tillträdesstrategi var att barnen höll ögonkontakt med varandra. Vår tolkning av denna 
kommunikation är att barnet som inträder inväntar någon form av reaktion. En god 
förutsättning för att barn ska utveckla social kompetens förklarar Lindahl (1998) är om barn 
är medvetna om andra barns avsikter och kan hantera sina egna. När barn leker använder de 
sig enligt Corsaro (2011) av det interaktiva rummet. På denna plats är barn måna om lekens 
skörhet och har en inställning av att beskydda den. Kanske kan detta vara en anledning till att 
barn söker ögonkontakt med varandra vid inträde av en lek. Enligt Lindahl (1998) lägger barn 
upp olika del-tillvägagångssätt, det vill säga delmål, för att nå sitt huvudmål. Barn lär sig 
vilka tillvägagångssätt som fungerar och vilka som inte fungerar. I vår observation kan vi 
utläsa att ögonkontakt hade en positiv inverkan på tillträdesstrategin visar ett liknande 
beteende som andra lekande barn. 
 
Vid tillträdesstrategin väntar på inbjudan agerade barnet icke verbalt och iakttog de som lekte 
på avstånd. Barnet som använde tillträdesstrategin satte sig på golvet nära leksituationen och 
agerade passivt. Inte förrän det redan lekande barnet sträckte fram ett föremål som visade på 
inbjudan frångick barnet sitt passiva agerande och accepterade inbjudan genom att ta emot 
föremålet. Det vi såg stämde överens med Corsaros (1979) förklaring av strategin, att barn 
väntar på att själva få acceptera en inbjudan. Detta innebär också att barnet lika gärna hade 
kunnat neka inbjudan. Övergripande i strategin är att barnet som inträder ska få känslan av 
kontroll över sitt eget val. För att lära sig vilka strategier som fungerar bäst måste barnet 
enligt Lindahl (1998) våga göra någonting. Med detta menar hon att barn måste våga ta 
initiativ till att prova olika strategier för att på så vis få insikter om vilka strategier som 
fungerar bäst för just den personen. Kopplat till tillträdesstrategin väntar på inbjudan kan 
barn få insikt i hur en situation påverkas beroende på om svaret till en inbjudan av lek 
accepteras eller nekas. 
 
Den sista av de tre lika mycket förkommande strategierna var cirkulerande. Vi såg vid 
observationerna att barn ofta cirkulerade runt i de olika miljöerna. Detta utan att aktivt försöka 
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ta sig in i en lek. Barn stod stillastående och iakttog leken på nära håll och på avstånd. Lindahl 
(1998) beskriver att det som formar en individ till förståelsen för samspel är tidiga iakttagelser 
av andra barn. Detta är en kompetensutveckling i att få förståelse för andra individer. Enligt 
Corsaro (2011) lyckas barn bäst att få tillträde till lek genom att först iaktta det som sker i 
leken på avstånd. Detta ansåg Corsaro att barn gjorde för att se lekens innehåll och 
uppbyggnad. Därefter närmade sig barnet leken med en efterliknelse, antingen verbalt eller 
icke verbalt. Det vi såg i observationerna var att övergången från cirkulerande blev antingen 
icke verbalt inträde till lek eller lekstörande inträde. Något som Lindahl (1998) lyfter i sin 
forskning är att det är en fördel att ha empatisk förmåga för att kunna skapa relationer med 
andra individer, samt att barn måste våga ta initiativ för att på så vis påverka sitt eget lärande. 
En cirkulerande strategi kan vara fördelaktigt då det kan ge tillfälle att se andra barns 
reaktioner och på så vis utveckla empatisk förmåga. 
Tillträdesstrategier och ålder 
Anledningen till att vi undersökte om det var någon skillnad på tillträdesstrategier beroende 
på ålder var för att Corsaro (2011) hade synpunkter kring barn mognad och erfarenheter 
beroende på ålder. Pape (2001) förklarar att barn mellan ett och ett halvt till två år börjar leka 
i en gemenskap och kan fokusera på samma sak. Barn i denna ålder dras till jämnåriga samt 
vänder sig till vuxna hellre än till äldre barn. 
 
Vad det gäller ålder i yngre barns val av tillträdestrategi kan vi utläsa att det inte skiljer sig 
markant men att det ändå förekommer en sorts skillnad. Då vår undersökning endast bestod av 
sex observationer finner vi det svårt att se en specifik åldersskillnad vid val av 
tillträdesstrategi. Det vi kunde se var att de yngsta barnen var de ända som vid 
observationstillfällena använde strategin väntar på inbjudan. Alla åldrar visade användning av 
lekstörande inträde. De barns som använde sig av strategin visar ett liknande beteende som 
lekande barn tillhörde medianåldern av de barn som observerades. Det vill säga var inte yngst 
och inte äldst. Cirkulerande strategi nyttjades av de äldsta barnen i undersökningen samt av 
barnen som tillhörde medianåldern. De äldsta barnen i observationerna var de ända som 
visade sig använda strategin icke verbalt inträde till lek.. Det vi utläser i våra observationer är 
att det i tre av observationerna sker ett samspel mellan jämnåriga. De tre resterande 
observationerna kan det skilja sig från ett till två års skillnad mellan barnen som samspelar 
med varandra. 
 
Vi har observerat att det förekommer en viss skillnad på val av tillträdesstrategier beroende på 
ålder men att det inte skiljer sig avsevärt. Med tanke på att de yngsta barnen använder 
strategin väntar på inbjudan är det kanske så som Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2014) säger, att makt förekommer i leken. I detta fall menar vi att det kan vara de 
äldre barnen som är maktbärare. Eventuellt kan detta bero på det Jensen (2013) nämner att 
äldre barn enligt Corsaros teori vill upprätta en åldersskillnad till yngre barn. Innebörden av 
detta är att äldre barn har mer inflytande över en lek än yngre. Kanske är detta en anledning 
till att yngre barn dras till jämnåriga. Barnen som använde visar ett liknande beteende som 
lekande barn tillhörde medianåldern. Vår tolkning av användandet är att denna strategi kan 
vara en övergångsfas mellan de yngsta och äldsta barnen i undersökningen. Med detta menar 
vi att strategin kan vara ett utforskande av hur de ska bete sig i leken. Anledningen till att de 
äldsta barnen var de enda som använde strategin icke verbalt inträde till lek kan bero på det 
som Jensen (2013) påstår. Det vill säga att barn i äldre åldrar har uppnått en mognad i leken 
och därmed en annan förståelse för lekens uppbyggnad. 
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Vid undersökningen har vi observerat att barns agerande i leken kunde skilja sig tydligt trots 
samma ålder. Barnen ansträngde sig olika mycket för att få sin vilja igenom. Vi jämförde barn 
som var bland de äldsta i vår undersökning och såg skillnad i beteende. Upplevelsen av detta 
vara att något barn var mer dominant än det andra barnet. Lindahl (1998) beskriver i sin 
forskning att det kan detta bero på att barnen har kommit olika långt i utveckling inom socialt 
samspel. De två olika erfarenheterna inom social utveckling barn kan bemöta och öva sig på 
är mötet i samspel mellan barn och barn och mötet mellan barn och vuxen. Troligtvis har 
dessa två sociala möten fått bearbetas olika mycket hos barnen. Detta kan ha en påverkan av 
barnens mognad och erfarenheter. 
Interaktion 
Enligt Corsaros teori berör begreppet differentiering kategorierna kön, status, etnicitet och 
ålder. Enigt Jensens (2013) tolkning skulle barn med samma kön redan tidigt dras till 
varandra. Detta kunde vi inte uppfatta skedde vid våra observationer. Vad det gällde status 
kunde vi generellt inte se att något barn hade mer kontroll över leken än något annat barn. 
Detta stämde bra överens med teorins förklaring. Vid något enstaka tillfälle kunde vi se att 
ålder hade en påverkan av leken, annars uppfattade vi inte åldersskillnaderna som något 
synligt. Kamratkulturer bildade utefter etnicitet fann vi inte vid observationerna. Enligt 
Corsaro (2011) påbörjas inte kamratkulturer förrän vid cirka tre års ålder. De barn som 
observerades i vår undersökning var upp till tre år gamla. I likhet med Corsaro anser vi genom 
vår undersökning att hans påstående stämmer. Dock fick vi känslan av att kamratkultur börjar 
grunda sig redan i yngre åldrar. Detta på grund av att barn redan tidigt finner kamrater att leka 
med som har ungefär samma värderingar av hur lekens struktur ska se ut. 
 
Precis som Pape (2001) beskriver i sin forskning om att yngre barn dras till vuxna, kan vi 
genom våra observationer bekräfta att detta stämmer bra med verkligheten. Under våra 
observationstillfällen har vi uppmärksammat att barn dras till vuxna under fri lek. Känslan av 
detta är att barn söker någon form av bekräftelse från en vuxen samt att fler intressanta 
händelser kan ske nära en vuxen. I en gemensam lek, alltså i samspel med andra barn, har det 
visat sig att barn emellanåt söker ett utbyte av ögonkontakt med vuxen, samtidigt som leken 
med andra barn sker. Detta kan vi koppla till Lindahls (1998) forskning där hon beskriver att 
det finns tre former av samspel, det vill säga tillvägagångssätt, som barn använder sig av för 
att kommunicera. Det ovan beskrivna samspelsutbytet mellan barn och vuxen, samtidigt som 
ett kommunikativt utbyte med andra barn sker, är en av de tre tillvägagångssätten som 
beskrivs. Hon nämnde även att en av dem är när barn kan samspela med vuxna och utesluter 
andra barn. Detta har vi under studien uppmärksammat och anser stämmer överens med 
verkligheten. Det tredje och sista kommunikativa utbyte Lindahl nämner handlar om att barn 
samspelar med varandra och ignorerar den vuxna. Denna kommunikation har vi dock inte 
uppmärksammat under våra observationstillfällen. För att ”rätt” kompetensutveckling inom 
samspel ska ske är det enligt Lindahl näst intill ett krav att barn behöver öva på samspelet 
mellan kamrater, det vill säga utan en vuxens närvaro. Barn som enbart samspelar med vuxna 
utvecklar inte samma sociala kompetens som de barn vars samspel sker mellan varandra. I ett 
socialt utbyte mellan barn och barn får de chans att växla från ”jaget” och det andra barnets 
”jag”. Genom detta lär sig barn andra barns synsätt som inte går att få i ett utbyte med en 
vuxen. 
Resultatet som helhet 
Till att börja med har Corsaro (1979) utfört forskningen som handlar om tillträdesstrategier på 
1970-talet och vi är nu inne på 2010-talet. Vad vi menar med detta är att det kan ha skett en 
samhällsförändring under åren som har gått, vilket innebär att förväntan på människans 
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beteende och utveckling kan ha förändras. Corsaro (2003) har utfört sin forskning i USA och i 
Italien. Vi har gjort vår undersökning i Sverige och eventuellt kan detta innebära en kulturell 
skillnad som påverkar resultatet. Varje land har en förväntan från samhället kring beteende 
och denna förväntan är även kulturellt betingad. Enligt Lindahl (1998) har samhället en 
förväntan på barns fostran och denna syn styrs av kulturell, historisk och social struktur. Ett 
exempel på vad som överför det kulturella är bland annat traditioner, värderingar, språk och 
symboler. Vi har i vår undersökning observerat barn som är yngre än de åldrarna Corsaro 
presenterar i sin forskning. Vad vi kan utläsa har han utgått från barn som är från 2,10 år 
gamla. Vårt yngsta barn som medverkade i observationerna var 1,3 år gammal, alltså 1,9 års 
skillnad från Corsaros yngsta barn. Detta anser vi kan ha påverkat resultatet. Corsaro som är 
professor i sociologi har också mer fördjupad kunskap om hur barn samspelar med varandra 
än den kunskap som vi förskollärarstudenter har. Vi menar att detta kan medföra att 
situationer uppfattas och tolkas på olika sätt, detta beroende på vilka förkunskaper en forskare 
har. Eventuellt skiljer sig Corsaros upplever från våra egna då vi enbart är studenter, och ser 
till skillnad från en sociolog, med andra ögon. 
Metoddiskussion 
I nedanstående avsnitt reflekteras val av metod och tillhörande redskap. Fördelar och 
nackdelar kommer att synliggöras. 
Val av metod 
Undersökningen är en kvalitativ metod med observation som redskap. Detta gjordes då vi 
ansåg att det mest lämpliga redskapet för att besvara syftet var observation. Med tanke på att 
undersökningens syfte handlar om att söka reda på vilka tillträdesstrategier yngre barn 
använder sig av utgick vi från analytiska fältanteckningar. Dessa skulle hjälpa oss att minnas 
händelseförloppet till senare omskrivning, vilket vi anser att det gjorde. Omskrivningen 
upplevdes som enkel då vi direkt efter observationerna skrev rent händelseförloppen på dator. 
Syftet med detta var att beskriva händelseförloppen mer i detalj. Detta gjordes för att lättare 
kunna reflektera över händelser i denna diskussionsdel. Vi valde observationstillfällen med en 
medvetenhet, att kunna koppla händelser som skedde till Corsaros teori. Vår undersökning har 
som i likhet med Corsaros forskning använt observation som redskap för att komma fram till 
sitt slutgiltiga resultat. 
 
Redskapet fältanteckningar fann vi som problematisk i vissa situationer. Med detta menar vi 
att många händelser skedde på en och samma gång vid observationstillfället, något som 
gjorde det svårare att uppfatta vilka situationer som var lämpliga att observera. En del barn 
kunde inte utesluta vår närvaro, utan sökte ofta eller ständigt efter kontakt. Problematiskt var 
det även vid observationstillfällen då barn i många situationer agerade snabbt mellan olika 
aktiviteter och handlingar. Upplevelsen av detta var att vi som observatörer vid 
observationstillfällen eventuellt inte hann uppfatta allt som hände. Det hade varit till vår 
fördel om vi hade fått genomföra videoupptagning vid observationstillfällena. Borås Högskola 
tillåter inte videoupptagning för uppsats på grundnivå och vi har därför inte använt 
hjälpmedlet. Ruane (2006) påpekar att ljudupptagning som hjälpmedel i många fall har ansetts 
vara ett bra verktyg och ett komplement till fältanteckningar. Hade detta varit möjligt tror vi 
att datainsamlingen och resultatet hade blivit något mer trovärdig och rättvis. 
Fördelar och nackdelar 
Till redskapet observation, med stöd av fältanteckningar, kan vi finna fördelar och nackdelar. 
Det vi kan se som fördelar är att det inte är lika mycket bakomliggande förarbete vid 
observation som vid exempelvis intervjufrågor och enkäter. Fördel är även att vi kan 
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undersöka barn som inte ännu har utvecklat ett verbalt språk. Som observatörer kan vi se 
barns interaktioner utan någon annan persons värderingar. För att förtydliga detta kan vi ta 
som exempel att vi hade valt intervju som redskap. Då skulle vi få reda på förskollärares syn 
av verkligheten och syftet blir då något helt annat. Nackdelar med observation som redskap är 
att observatörens egna värderingar kan påverka tolkningen av det som observeras. 
Fortsättningsvis är fältanteckningar ett smidigt verktyg att ta tillvara på, men ytterligare en 
nackdel med fältanteckningar är att observatören inte hinner uppmärksamma allt som sker 
precis som Ruane (2006) beskriver. Leksituationer kan förändras då barn eventuellt kan känna 
sig iakttagna av observatören som för fältanteckningar. 
 
Viktigt att tänka på när det gäller yngre barn är att de själva inte verbalt kan ge ett 
godkännande eller ett nekande till sitt deltagande. För att utöka trovärdigheten, alltså 
reliabiliteten ytterligare, skulle vi i vår undersökning kunnat utföra fler observationer. 
Observationerna hade kunnat äga rum på undersökningsplatserna under fler dagar samt tillfört 
redskapet intervju i undersökningen. Hade vi enbart hade använt oss av intervju hade fördelen 
varit att barn inte observeras utan sitt eget samtycke. Nackdelen hade varit att vi i 
undersökningen enbart hade fått reda på tolkningar av förskollärares uppfattningar kring 
tillträdesstrategier, och syftet hade blivit annorlunda. När vi reflekterade kring val av redskap 
ansåg vi att observation var en självklarhet. Detta redskap ansågs vara det mest relevanta för 
att få hjälp till att se barns interaktioner på ett sanningsenligt sätt. Därför skulle vi i vårt val av 
undersökningsmetod och redskap inte byta dem mot ett annat tillvägagångssätt. 
Förhållning till forskningsetik 
I genomförandet av undersökningen anser vi att vi förhöll oss till de fyra huvudkraven enligt 
de forskningsetiska principerna som Björkdahl Ordell (2007) nämner. Då vi redan tidigt visste 
att det var ont om tid till att informera vårdnadshavare om samtycke nämnde vi detta i god tid 
innan uppsatsen tog fart. Därefter lämnade vi ut missivbrev till vårdnadshavare och förhöll 
oss till samtyckeskravet. Under denna process har tankar kring undersökningen och dess 
innehåll enbart tagits upp med handledaren. Konfidentialitetskravet anser vi inte var svår att 
förhålla sig till då deltagarna redan innan observationerna var kodade. Det vill säga att inga 
namn följde med i våra anteckningar, enbart kodord med ålder. Med tanke på att många av 
barnen inte var verbalt utvecklade fick vi vara observanta på barns agerande och utifrån detta 
avgöra om det var etiskt korrekt eller inte att observera dem. Anledningen till detta är att barn 
genom ett agerande kan visa sitt godkännande eller icke godkännande. Det är observatörens 
skyldighet att tolka detta och avgöra om det är rätt eller fel att föra en observation. Ruane 
(2006) nämner i sin forskning att en god observatör bör ha förmågan att se, känna, höra och 
uppleva det som sker. 
Didaktiska konsekvenser 
I detta avsnitt beskrivs det hur denna undersökning kan bidra till ökad kunskap till redan 
verksamma inom förskolan i arbetet med yngre barn. 
I yrkesrollen som förskollärare 
Som förskollärare är det viktigt att ha kunskap om barns lek och lekens påverkan av barns 
sociala utveckling. Anledning till valet av undersökningens syfte är att vi ville få ökad 
kunskap om yngre barns tillträdesstrategier. Enligt våra erfarenheter är detta ämnesområde 
inte lika omtalat som det är i koppling till äldre barn. Kunskap inom området 
tillträdesstrategier är viktig för att förskollärare ska kunna uppmärksamma och stötta de barn 
som har svårt att få inträde till lek. Tack vare denna undersökning har vi inför det kommande 
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yrket fått tid att inta en annan form av barns perspektiv. Vilket handlar om att få inblick i hur 
barn själva upplever sin omvärld och vad de riktar sin uppmärksamhet till. 
Motverka utanförskap 
Det viktigaste att ta med från denna undersökning är att den strategi som enligt teorin fungerar 
sämst är den som barn visade sig använda mest, lekstörande inträde. Syftet med att lyfta 
denna upptäckt är för att förskollärare ska hjälpa barn att inte hamnar i ett mönster som gör att 
andra barn blir ledsna eller arga. Vid upptäckt av liknande mönster kan förskollärarna hjälpa 
barn att inte hamna i en ”gråzon”. Med detta menar vi att barn som ständigt gör andra barn 
arga eller ledsna tenderar att hamna i utanförskap. Det ingår i förskollärarnas uppdrag att 
kunna se barns enskilda behov för att kunna bemöta dem på deras nivå. I Lpfö 98 (rev. 2010) 
står det skrivet att arbetslaget ska hjälpa barn att bearbeta konflikter, missförstånd, lära sig att 
kompromissa samt att respektera varandra. Förskolläraren har i uppdrag att ge barn 
vägledning, stöd och hjälp till att utvecklas på individnivå utifrån egen förutsättning. Enligt 
vår mening är det viktigt att förskollärare har denna medvetenhet och kunskap för att på så vis 
kunna motverka utanförskap. 
 
I arbete med barn är det generellt fördelaktigt att vara medveten om att differentiering 
förekommer, det vill säga skillnad eller indelning. Skillnaden kan påverka hur kamratkulturer 
ser ut, hur de är uppbyggda och vilka som får ingå. Det kan förekomma att barn, i detta fall 
gällande ålder, utesluts från lek på grund av mognad. Vi menar att detta kan leda till ett 
uteslutande från kamratkulturer som innefattar lek samt känslan av gemenskap. Kopplat till 
utanförskap finns det två värdegrundsprinciper att följa; människors rätt till lika värde och 
människors rätt till okränkbarhet. Relaterat till lek och tillträdesstrategier är det viktigt att 
förskollärare uppmärksammar barn om att det finns en gemensam rätt till att befinna sig i 
olika miljöer och att alla barn ska få tillgång till olika föremål. Genom att arbeta med 
ömsesidig respekt tillsammans med barnen utifrån läroplansmål får de erfarenheter och 
kunskap om hur en kamrat ska bemötas. I denna lärprocess får barnet själv inblick i hur den 
ska bli bemött av både kamrater och förskollärare. 
Viktigt med kamratkultur 
Förskollärare kan inte tvinga barn till det ömsesidiga begreppet vänskap. Däremot kan 
förskollärare sträva efter att barn utvecklar kamratskap, det vill säga respekt och förståelse för 
andra individer. Detta är viktiga egenskaper för att barn i vårt samhälle och kultur ska kunna 
utveckla social kompetens och relationer. För att utvecklas på individnivå krävs det att barn 
samspelar med andra barn. Konkurrensen ser annorlunda ut när barn möter ett annat barn än i 
mötet mellan barn och vuxen. I samspel med vuxen är det i stort sätt den vuxna som 
dominerar medan barn kan vara både dominanta och underlägsna mot varandra. Vuxna kan 
även ha en tendens att förstöra barns pågående lek genom att träda in då den redan är igång. 
Som förskollärare är det viktigt att låta leken fortgå om den fungerar och bidra med idéer samt 
fantasi om det skulle visa sig att det behövs. Precis som Corsaro beskrev ingår barn i olika 
kamratkulturer och detta kan påverka till vem eller vilka barnet vänder sig för att få inträde till 
lek. 
 
Undersökningsperioden upplever vi som en givande period. Genom att vara observatörer har 
vi övat på att iaktta och tolka situationer utifrån barns agerande i leken. Fördelen med valet av 
redskapet observation är att vi som nyutexaminerade förväntas kunna observera barn, dels för 
att se vilka behov som finns samt för att synliggöra brister i verksamheten. 
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Arbetssätt 
När förskollärare uppmärksammar att ett barn ständigt hamnar i en zoon utanför leken, och 
inte har en chans att ta sin in, är det fördelaktigt att först studera vilken eller vilka 
tillträdesstrategier som barnet använder. Genom att använda observation i verksamheten ökar 
förskollärarens kunskap inom barns utveckling. För att som förskollärare kunna hjälpa barnet 
att använda en bättre tillträdesstrategi tror vi på att förskollärare behöver visa barnen konkret 
hur det ska gå till. Antingen genom interaktion med varandra eller i form av en berättelse 
formad utifrån verkligheten. Detta kan ses som en form av social saga, då syftet är att 
förskollärare ska hitta på en historia med utgångspunkt från verkligheten. Redskapet är till för 
att berätta hur en tillträdesstrategi kan lyckas samt vad som gör att en tillträdesstrategi inte 
lyckas. Yngre barn är i behov av konkreta exempel i olika former av förklaringar. Om vuxna, 
alltså förskollärare, utför en handling kommer barn med tiden genom vår uppfattning att 
imitera det vuxna gör i praktiken. I detta fall utövas imitationen i leken. Förklaringar måste i 
sin tur upprepas av förskollärare, då yngre barn behöver upprepning för att lära sig. Genom att 
inkludera hela barngruppen vid de olika förklaringarna kring problem som förskollärarna har 
uppmärksammat utifrån verkligheten, blir inget barn utpekat eller dömd till att vara 
annorlunda. Detta arbetssätt ger möjlighet till att ta vara på värdegrundsfrågor som diskuteras 
och bearbetas i grupp. 
 
Yngre barn har i stor utsträckning ännu inte utvecklat sin verbala språkförmåga. Detta kan 
vara anledningen till valet av den fysiska strategin lekstörande inträde. För att arbeta 
medvetet med att motverka denna strategi finns det stöd för barns kommunikativa 
språkutveckling. Utifrån egna erfarenheter i arbete med yngre barn är TAKK (Tecken som 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation). I arbetet med TAKK får barn, som ännu 
inte har verbal förmåga, chans att göra sin röst hörd genom att använda tecken som stöd och 
komplement. Barn kan då använda kroppsspråk för att uttrycka sig. 
 
Tillträdesstrategier kan se olika ut för varje barn och dessa behöver prövas för att barnet ska 
samla erfarenheter och utvecklas. Det är inte något fel i att barn misslyckas med att ta sig in i 
en lek. De måste få uppleva något för att kunna lära sig något. Det är inte förrän förskollärare 
ser ett mönster av ständigt misslyckande i tillträdesstrategier som de behöver agera för att 
hjälpa och stödja barnet till nya idéer. 
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Informationsbrev                                              2016-04-07    
 
 Till vårdnadshavare med barn på förskolan  
 
Vi heter Annica och Jenny och vi studerar vår sjunde och sista termin till förskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 
terminen ska studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 
Valt område att fokusera på är barns samspel under fri lek. Vi kommer att observera barnen 
för datainsamling. Till detta har vi en handledare som följer arbetsgången.   
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 
kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 
uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 
Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 
Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.   
  
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till avdelningen på 
förskolan.   
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mobilnummer ….. 
Kursansvarig: ……. 
 
Med vänliga hälsningar   
 
                                                                               Annica Kovac 
 
                                                                                Jenny Stjärnerfält 
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